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TÜM GÜÇ SAĞ AYAĞININ ALTINDA!
Scirocco R, motor sporlarının adrenalin tutkusunu yollara taşıdı. Yeni çizgileri, ön tamponu kaplayan 
kendine özgü geniş hava girişleri, gövdenin 15 mm alçalmasını sağlayan sportif R süspansiyonları,
“R” logosunun yer aldığı siyaha boyanmış radyatör ızgarası ve krom kaplamalı yan aynalar... 
Heyecan verici tüm özellikleriyle Scirocco R karşınızda! Bi-Xenon farlarla entegre yeni tasarımlı
LED gündüz sürüş farları ve LED sinyal lambalarının bulunduğu geniş ön tamponuyla bir tek
mesaj veriyor: “Benimle uğraşmayın!” 
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ARKANDA HAYRANLIK DOLU BAKIŞLARDAN 
BAŞKA BİR ŞEY KALMASIN. 
Dinamik yeni arka tampon tasarımı, Scirocco R’ın sportif yönünü anında ortaya koyuyor.
“R” stilini yansıtan spoyler, parlak siyah difüzör ve özgün havalandırma ızgaraları gibi özellikleri 
onun gerçek yerinin yarış pistleri olduğunu söyler gibi... Standart olarak sunulan 18" “Cadiz” 
alüminyum alaşımlı jantlar da bu iddiayı güçlendiriyor.

DAHA HIZLI DÜŞÜN.
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YÜKSEK DEVİRLERİN KEYFİNİ SÜR.
Scirocco R’daki dinamik yol tutuş sistemleri daha sportif, daha hassas ama
bir o kadar da kontrollü bir sürüş deneyimi sunuyor. Scirocco R’da
standart olarak sunulan elektronik dinamik diferansiyel kilidi “XDS”,
keskin virajlarda aracın yol tutuşunu destekliyor. Adaptif şasi kontrolü “DCC” ise
değişen sürüş koşullarına otomatik uyum sağlayarak amortisörleri
birbirinden bağımsız olarak ayarlıyor. Uzun lafın kısası, tüm virajlarda
güvenlik en üst seviyede tutuluyor.

DAHA HIZLI DÜŞÜN.
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GAFİL AVLANMAK MI HIZLANMAK MI?

DAHA HIZLI DÜŞÜN.



2,0 lt hacmindeki TSI güç ünitesi, Scirocco R’ın 
adrenalin pompalayan kalbi. Akıllı turboşarj ve 
direkt yakıt püskürtme sistemiyle birlikte bu ünite, 
206 kW’lık (280 PS) maksimum güç üretiyor. 
Yani Scirocco R, ancak yarış pistinde görmeyi 
bekleyeceğiniz türden bir gücü yola aktarıyor. |S

Kokpitteki tüm göstergelerde kullanılan özgün 
mavi ibre, Scirocco R’ın karakteristik özellikleri 
arasında yer alıyor. Dinamik tasarımıyla
Scirocco R’ın kokpiti, her açıdan sportif bir araçla 
karşı karşıya olduğunuzu kanıtlıyor. |S

Aracın ön konsolundaki ek gösterge paneli, 
güncel motor yağı sıcaklığını ve turbo basıncını 
gösteriyor. Ayrıca çok işlevli kronometresi 
sayesinde, yolda durarak ya da giderek 
harcadığınız süreyi takip edebiliyorsunuz. |S

Radyatör ızgarasındaki “R” logosu, motor 
bölmesinde çalışan motorun gücünü zarif bir 

şekilde yansıtıyor. |S

 Siyah boyalı 19” “Lugano” alüminyum alaşımlı 
jantlar, 8J x 19", 235/35 R19 lastikler ve parlak 

siyah boyalı yan aynalar Scirocco R’ın sportif 
görünümünü güçlendiriyor. |O
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HER TÜRLÜ YOLDA KENDİNİ
YARIŞ PİSTİNDE GİBİ HİSSET.

DAHA HIZLI DÜŞÜN.

MOTOR
Motor gücü: 206 kW (280 PS)

Çift kavramalı DSG şanzıman: 6 ileri

Yakıt tüketimi (lt/100 km)

Şehir içi/Şehir dışı/Genel 10,8/6,2/7,9

CO2 emisyonları, genel, g/km 185



Scirocco R’ın iç mekânı da dışı gibi yarış otomobili görünümüne 
uygun şekilde tasarlandı: Spor koltukları, “R” logolu üç kollu spor deri 
direksiyonu ve “Carbon Touch” iç dekor elemanlarından ön konsoldaki 
gösterge tablosuna kadar her detayı gerçek bir yarış otomobili duygusu 
uyandırıyor. 

Ekstra konfor: “Vienna” deri koltuk döşemesi Scirocco R’da opsiyonel olarak 
sunuluyor. Spor koltukların sırtlıkları ve yan desteklerinin içleri 
siyah deriyle kaplı, başlıklardaysa “R” logosu belirgin bir şekilde kendini 
gösteriyor. İsteğe bağlı olarak ön koltuklar ısıtmalı olarak alınabiliyor. |O 

DYNAUDIO ses sistemi, 
müzik deneyimini 
yeni bir seviyeye taşıyor. 
Birbirlerine kusursuz 
uyum sağlayan sekiz 
mükemmel DYNAUDIO 
hoparlör, 400 Watt gücü
bir tek şey için paylaşıyor: 
Derinlikli ve temiz bir 
ses. Bir diğer öne çıkan 
özellikse güçlü 
subwoofer’ın şekli:
Bu sayede derin bas 
sesleri her zamankinden 
net. |O 

USB-IN girişine, AUX-IN 
girişine ve Bluetooth 
bağlantısına sahip 
Composition Media 
bilgi ve eğlence sistemi, 
Scirocco R’ın standart 
donanımları arasında 
yer alıyor. 4x20 Watt’lık 
çıkış gücüne sahip 
sistem, MP3 ve WMA 
dosyalarını 
oynatabiliyor. |S 
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YALNIZCA EN ÖNDE OLMAYI KABUL ET.

DAHA HIZLI DÜŞÜN.



İsteğe bağlı olarak sunulan yarış tipi 
koltuklar, sportif yan destekleriyle 
sürücünün ve yanındaki yolcunun 
adrenalinini yarış pisti seviyelerine 
çıkarıyor. Katlanabilir koltukların yan 
destekleri ve baş kısımları “Vienna” 
deriyle, oturma alanıysa “San Remo” 
mikrofiber koltuk döşemesiyle kaplı.  |O 

Siyah “Race/Alcantara” kumaş 
koltuk döşemesiyle kaplanmış
spor koltuklar, Scirocco R’da 
standart olarak sunuluyor.
Kristal gri renkte “Alcantara” 
kumaşla kaplanmış yan destekler 
sürücünün ve yolcunun sırtını 
mükemmel bir şekilde kavrarken
zıt renklerdeki dikişler koltuklara 
görsel bir zenginlik katıyor.
Ön koltukların sırtlarındaki “R” 
logosuysa Scirocco R’ın pistlere
ait olduğunu bir kez daha 
hatırlatıyor. |S
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01
URANÜS GRİSİ (5K) | S
OPAK

02
SAF BEYAZ (0Q) | S
OPAK

03
VİPER YEŞİLİ (6B) | O
METALİK 04

ORYX BEYAZI (0R) | O
SEDEFLİ

05
İNDİYUM GRİSİ (X3) | O
METALİK

06
DERİN SİYAH (2T) | O
SEDEFLİ

07
FIRTINA MAVİSİ (4C) | O
METALİK

08
ALTIN PİRAMİT SARISI (I2) | O
METALİK

SCIROCCO R SANA ÖZEL OLMALI.

DAHA HIZLI DÜŞÜN.



Scirocco R - Kombinasyonlar ve döşeme seçenekleri - 19

KOMBİNASYONLAR

Standart donanım |S   Opsiyonel donanım |O 

Koltuk döşemesi Halı Gösterge paneli
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“Race/Alcantara” kumaş koltuk döşemesi,
titan siyahı-kristal gri (OM)  ● Siyah Titan siyahı/Titan siyahı ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

“Vienna” deri koltuk döşemesi, siyah (QX)  ○ Siyah Titan siyahı/Titan siyahı ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

“San Remo” mikrofiber/deri yarış tipi koltuk 
döşemesi, titan siyahı (IC)  ○ Siyah Titan siyahı/Titan siyahı ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

Koltuk döşemesi seçenekleri

“Race/Alcantara” kumaş koltuk döşemesi,
titan siyahı-kristal gri (OM) | S 

“Vienna” deri koltuk döşemesi, siyah (QX) | O

“San Remo” mikrofiber/deri yarış tipi koltuk döşemesi,
titan siyahı (IC) | O

Koltuk döşemelerinin yanındaki semboller, hangi döşemelerin standart ( ● ), hangilerinin isteğe bağlı ( ○ ) ekstra özellik olduğunu göstermektedir. Renk tablosu, hangi renklerin standart ( ● ), hangi renklerin

isteğe bağlı ( ○ ) olduğunu göstermektedir. Bu sayfalardaki görseller yalnızca fikir verme amaçlıdır. Gösterilen renkler, boyaların ve koltuk döşemelerinin gerçek renklerini birebir yansıtmayabilir.
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VOLKSWAGEN SCIROCCO R 2,0 lt TSI 280 PS DSG

Motor tipi 4 silindir 16 V TSI benzinli motor

Motor hacmi, lt/cm3 2,0/1984

Çap/strok, mm 82,5/92,8

Maks. güç, kw (PS) dv/dk 206 (280)/6000

Maks. tork, Nm dv/dk 350/2500-5000

Sıkıştırma oranı 9,8

Karışım sistemi Elektronik kontrollü direkt enjeksiyon

Vites kutusu 6 ileri DSG

BOYUTLAR
Uzunluk, mm 4248

Genişlik, mm 1820

Yükseklik, mm 1396

Aks mesafesi, mm 2575

İz genişliği, ön/arka, mm 1553/1561

Yakıt tankı, lt 55

Dönme çapı, m 11

Bagaj kapasitesi, lt 312

Boş ağırlık, kg 1450

HIZLANMALAR
0-100 km/s sn 5,5

Maks. hız, km/s 250

YAKIT TÜKETİMİ, lt/100 km (1999/94/EG)
Şehir içi 10,8

Şehir dışı 6,2

Genel 7,9

CO2 emisyonu, g/km 185

VOLKSWAGEN SCIROCCO R 2,0 lt TSI 280 PS
R

Dış Donanım
8J x 18" “Cadiz” alüminyum alaşımlı jantlar, 235/40 R18 lastikler S
Bi-Xenon farlar ve dinamik viraj aydınlatması S
Far yıkama sistemi S
%65 karartılmış arka ve arka yan camlar S
Spor “R“ dizayn ön tampon S
“R“ logolu ön ızgara S
Elektrikli, ısıtmalı, otomatik katlanan krom kaplamalı spor yan aynalar S
LED gündüz sürüş farları S
LED plaka aydınlatması S
Karartılmış LED stop lambaları S
“R“ logolu siyah fren kaliperleri S
“R-Line” gövde rengi aerodinamik yan alt gövde parçaları S
Çift egzoz çıkışı S
Yer tasarruflu çelik jantlı stepne S
Arka tampon difüzörü S
Güvenlik
Adaptif şasi kontrolü (DCC) S
Lastik basınç kontrol sistemi S
Spor süspansiyon S
Elektronik stabilizasyon sistemi (ESP) S
Anti blokaj fren sistemi (ABS) S
Elektronik dinamik diferansiyel kilidi (XDS) S
Elektronik diferansiyel kilidi (EDL) S
Elektronik motor çekiş kontrolü (MSR) S
Elektronik patinaj önleme sistemi (ASR) S
Hill Hold fonksiyonu (yokuş kalkış asistanı) S
Önde 3 noktalı emniyet kemerleri S
Arkada 2 adet 3 noktalı emniyet kemeri S
Arka koltuklarda 2 adet çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX) S
Immobilizer S
Disk frenler (arka) S
Elektromekanik servo direksiyon S
Sürücü ve yolcu ön hava yastıkları S
Sürücü ve yolcu yan ve tavan hava yastıkları S
Yorgunluk tespit sistemi S

VOLKSWAGEN SCIROCCO R 2,0 lt TSI 280 PS
R

İç Donanım
50:50 katlanabilir arka koltuklar S
Bagajda 12 Volt soket S
“Composition Media” radyo-CD-MP3-WMA çalar 
(Türkçe dil seçenekli, 6,5"lik renkli dokunmatik ekran) S

AUX-IN girişi ve SD kart okuyucu S
USB-in müzikçalar bağlantısı S
8 hoparlör S
“R“ logolu alüminyum marşpiye kaplamaları S
Paslanmaz çelik spor pedallar S
“Carbon Touch” iç dekor S
“Race/Alcantara” kumaş koltuk döşemesi S
Yükseklik ayarlı spor ön koltuklar S
Çok fonksiyonlu spor deri direksiyon S
Direksiyon üzerinde DSG vites kumandaları S
Deri vites topuzu ve el freni S
Ön kol desteği S
Siyah iç tavan kaplaması S
Sürücü ve yolcu ışıklı makyaj aynaları S
Kapı içi deri döşemeler S
Beyaz aydınlatmalı, mavi ibreli spor gösterge paneli S
Ayak bölgesi aydınlatması S
Konfor
Bluetooth‘lu mobil telefon hazırlığı S
Park mesafe sensörü (ön/arka) S
Hız sabitleme sistemi (Cruise Control) S
Uzaktan kumandalı merkezi kilit S
Renkli ekranlı yol bilgisayarı (Türkçe dil seçenekli) S
Eve geliş-evden çıkış fonksiyonu
(Coming Home-Leaving Home) S

Otomatik yanan kısa farlar S
Yağmur sensörü S
Hıza duyarlı elektromekanik direksiyon S
Klimatronik (çift bölgeli tam otomatik klima) S
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası S
Soğutmalı torpido gözü S

TEKNİK VE DONANIM ÖZELLİKLERİ
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Türkiye Distribütörü: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. Tel: (0262) 676 90 90    www.vw.com.tr

Bu katalog 2016 model yılı araçlar için geçerlidir. Volkswagen, aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Volkswagen; model, tasarım, renk, 
donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu doküman baskı tarihinden (01.01.2016) sonra güncellenmiş 
olabilir. Doğuş Otomotiv ve/veya Volkswagen tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret ya da numaralarla ilgili olarak bir hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve 
görseller, standart donanıma dâhil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Bu broşürdeki donanım görselleri fikir vermek için kullanılmış olup Türkiye’de sunulanlardan 
farklı donanımlara ait görseller olabilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kâğıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. 
Bazı ürün ve hizmetler, ulusal ve AB yasaları ya da iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Volkswagen ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gereklilikler de 
göz önünde bulundurulmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen Volkswagen Yetkili Satıcılarıyla iletişime geçin. 
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